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Wandeltochten
Gooise Lente
De Gooise Lente Wandeldagen liggen alweer even achter
ons en er waren een flink aantal wandelaars. Op zaterdag
mochten we 460 mensen laten genieten van de prachtige
omgeving en het heerlijke voorjaar en op zondag waren
dat er 310. Iedereen heeft van de tocht genoten. Helaas is
er tijdens de wandeltocht veel “gesloopt”. Pijlen en lintjes
waren verdwenen en soms waren de paaltjes met pijlen
erop zelfs op andere plaatsen neergezet. Dat is bijzonder
jammer. Hierdoor zijn er toch een aantal wandelaars
“misgelopen”, ondanks dat we zoveel pijlen ophangen.
Advies: bent u bij een van onze tochten aan het wandelen
en komt u ineens gedurende 100 tot 200 meter geen pijl
meer tegen waar u dat wel zou verwachten, loopt u even
terug naar de laatste door u geziene pijl en kijk daar even
op uw routebeschrijving. Komt u er niet uit, bel gerust het telefoonnummer wat op de
routebeschrijving staat. U wordt dan weer op weg geholpen op uw route.
Lente Zonnestralen – 11 en 12 mei 2019 loopt u (wellicht gratis) mee?
Alweer aanstaand weekend kunt u de Lente Zonnestralen wandeltocht bij ons komen
wandelen. We hebben een nieuwe startlocatie voor deze wandeltocht en het parcours is
mede daardoor enigszins gewijzigd. We lopen echter nog steeds over Hoorneboegse
Heide, over heidegebied De Stulp, door Lage Vuursche en de langere afstanden gaan tot
aan Den Dolder en Hollandsche Rading.
Tochtgegevens
Datum: 11 en 12 mei 2019
Startlocatie: Allurepark De Zeven Linden, Zevenlindenweg 4, 3744 BC Baarn
Afstanden en starttijden:
50 km : 6.30 – 7.30 uur (nieuw bij deze tocht, ronde van 10 km+ronde van 40 km)
40 km : 7.30 – 9.00 uur
33 km : 7.30 – 9.00 uur
25 km : 8.00 – 11.00 uur
20 km : 8.00 – 12.00 uur
15 km : 8.00 – 13.00 uur
10 km : 8.00 – 13.00 uur
5 km : 8.00 – 13.00 uur
Afmelden: 5 km t/m 33 km: 17.00 uur
Afmelden: 40 km en 50 km: 18.00 uur
U krijgt een routebeschrijving mee en indien gewenst sturen wij u een gpx-bestand van
de door u gewenste route (alleen bij voorinschrijving en na ontvangst van uw betaling
uiterlijk donderdag 9 mei, 12.00 uur.) Daarna is voorinschrijven niet meer mogelijk en kunt
u op de startlocatie komen inschrijven.
Meer informatie over o.a. bereikbaarheid en inschrijven vindt u op onze website.
Natuurmonumenten
Loopt u ook gratis de Lente Zonnestralen? Indien u dit wandelweekend een dagje bij ons
komt wandelen en direct lid wordt van Natuurmonumenten (NM), hoeft u voor uw
wandeling geen deelnamekosten te betalen aan de wandeltocht! Ook krijgt u dan een
extra presentje! U steunt de natuur en loopt gratis onze wandeltocht. Da’s mooi
meegenomen toch? Wilt u geen lid worden of bent u al lid van NM, wellicht wilt u het werk
van NM dan toch (extra) steunen? Er staat bij ons ook een donatie box.

Noord-Hollandpad
De laatste 3 etappes komen er alweer aan. We gaan weer ontmoeten en verbinden,
kortom samen lekker wandelen. We wandelen waar mogelijk zo’n 5 à 5,5 km per uur.
Tijdens deze wandeletappes loopt u gratis mee. Wel nodigen u van harte uit een donatie
te doen voor een ernstig zieke vrouw in Noord Holland. Meer informatie over ons “Goede
Doel” vindt u op de pagina Goede Doelen, Lopen voor Louise.
Op 16, 17 en 18 mei maken we met de laatste etappes het Noord-Hollandpad compleet.
Voor wie mee wil lopen: zie onze website.

Samen op reis
Wandelreizen Sauerland
We zijn op pad geweest in de heuvels van het Sauerland
rond Winterberg en Schmallenberg. Voor wie wil weten
hoe we het hebben gehad: kijk op onze website.
In november kunt u weer mee. Wees er snel bij, we
hebben de lengte van de reis veranderd in 7 dagen en dat
is een gewilde reislengte. Ook de prijs is zeer gunstig!
Surf naar onze pagina Sauerlandreizen en lees er daar
alles over.

Wandelreis Morvan: wij komen eraan
Begin augustus vertrekken we naar de Morvan. Het is die
periode heerlijk weer. Lekkere temperatuur en zeker niet
te warm. Wij zijn er nu 2x in augustus geweest en het is er
heerlijk in die tijd. We hebben een supergezellig hotel.
Reserveer snel uw kamer; samen reizen is vaak
voordeliger. Wij hebben er weer zin in! Kijk snel op de
pagina wandelreis Morvan.

Samenwerking met anderen - een groeiend besef - om u van dienst te zijn
We worden steeds vaker benaderd door organisaties die zich bezig houden met wandel
gerelateerde zaken. Bijvoorbeeld collega-(wandeltocht)organisatoren. Wij hebben voor
deze collega’s al sinds we onze website hebben een speciale pagina gereserveerd.
Iedereen mag een verzoek indienen om daar geplaatst te worden. Ook hebben wij
regelmatig contact met verschillende media.
Het lopen van het Noord-Hollandpad bijvoorbeeld is in het nieuws gekomen bij NH
Nieuws en het programma “de Agenda" van NH Radio. Daarnaast maken we wel eens
promotiefilmpjes voor het Noord-Hollandpad, welke we delen in verschillende FBgroepen. Ook onze andere activiteiten leggen we wel eens vast met een filmpje welke we
op onze website zetten en in onze eigen FB-pagina’s delen.
Voor u als bezoeker van onze website, lezer van onze nieuwsbrief, volger van onze FBorganisatiepagina WSC De Verbinding en/of lid van FB-groep Wandelgroep de Verbinding
kan bepaald nieuws of bepaalde tips en/of ideeën heel handig of welkom zijn. We blijven
kijken naar mogelijkheden om voor u meer wandelnieuws te maken en te delen.
We geven u hier alvast weer een tip: “Wandelmagazine”.
Hieronder in deze nieuwsbrief ziet u een banner van dit magazine. Wellicht de moeite
waard voor u!

Hét
vertrekpunt voor iedere wandelaar
Wandelmagazine is hét vertrekpunt voor iedere wandelaar. Van korte tot lange wandelingen,
van pelgrimstochten tot klompenpaden en van wandelingen in eigen land tot elders in
Europa. Wandelmagazine biedt inspiratie voor elke wandelaar op elk niveau. Je ontvangt 4
keer per jaar de mooiste wandelingen, inspirerende reportages en prachtige foto's thuis op
de deurmat.
1 jaar van ̶€̶2̶9̶,̶9̶5 voor slechts €21,50 + 2 cadeaus

Programma weekendwandeltochten
Onze weekendwandeltochten 2019 tot aan de zomer op een rijtje
11 en 12 mei: Lente Zonnestralen
We gaan naar een nieuwe startlocatie en hebben een prachtig parcours gebouwd! Blijft u
ook op de locatie slapen? Voor informatie zie onze website.
29 en 30 juni: Stichtse Vecht & Plassen
Doen we weer eens een 2-daagse met verschillende richtingen en tot aan 50 km?! Wij
hebben er zin in! (In noordelijke richting is het het parcours gepijld en natuurlijk een
routebeschrijving. De zuidelijke route is alleen beschikbaar als gpx (alleen bij
voorschrijving!) en met routebeschrijving). Neem binnenkort gerust een kijkje op de
pagina van deze wandeltocht. Op dit moment is deze nog in ontwikkeling, maar
binnenkort staat ie bijgewerkt online.

Tot slot
Geniet van het buiten zijn, geniet van uw wandelingen!
Met hartelijke groet,
Monique Jansma
Vindt u dat we goed bezig zijn, laat het gerust aan anderen horen. Mist u iets of ziet u
verbeterpunten, laat het ons weten.
Voor alle informatie over onze activiteiten kijk op onze website of volg ons op facebook
Facebook groep: Wandelgroep de Verbinding - Kom erbij!
Tips en ideeën voor onze nieuwsbrief kunt u sturen naar
communicatie@wscdeverbinding.nl
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